
  42פרוטוקול ישיבת מועצה מן  המניין מספר 
 , בבית ראשונים.2016 באוגוסט 02מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 רן קוניק, ראש העירייה
 לי ניב, חברת מועצה-אור

 נועם גבריאלי, חבר מועצה
 אתי בללי, חברת מועצה 

 ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה
 מועצהשרון אורשלימי, חברת 

 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה
 בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייה

 מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה
 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה

 איריס אברהם, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה
 אורי רשטיק, חבר מועצה

 העירייהטלי ארגמן, חברת מועצה, משנה לראש 
 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה

 
 נעדרו:

 
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה )בחו"ל(

 ראובן בן שחר, חבר מועצה
 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

 יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 עו"ד דניאלה גז, יועצת משפטית

 שלומי שפירא, גזבר העירייה
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

 
  



 פרוטוקול
 

אישור מועצת העיר לביצוע עסקת מקרקעין עם הזוכה במכרז מכירת נכס  .1
 חברת לוינשטיין. – 58ברחוב המרי 

 
 פה אחד.  – הצבעה

 
 אושר ביצוע עסקת מקרקעין עם הזוכה במכרז מכירת נכס  – החלטה

 פה אחד –חברת לוינשטיין  – 58ברחוב המרי            
 

אישור מועצת העיר למינוי עו"ד אורלי וייסלברג לעוזרת מנכ"ל העירייה  .2
 משכר מנכ"ל. 40%משרת אמון ובשכר של ב

 
 פה אחד  – הצבעה

 
 אושר מינוי עו"ד אורלי וייסלברג לעוזרת מנכ"ל העירייה  – החלטה

 פה אחד. –משכר מנכ"ל  40%ובשכר של  אמון משרת ב      
 

אישור מועצת העיר להחלפת מורשי חתימה בבית הספר היסודי "ברל  .3
 כצנלסון":

 
: המנהלת חשבון הורים -  32662/15,מס' חשבון  857סניף  –בנק לאומי  .א

במקום הגב' אביבה גולן, ת.ז  038506390הנכנסת, הגב' בר ברכה חן, ת.ז 
 , שיצאה לשנת שבתון.058651100

: המנהלת חשבון רשות– 465379/49בון , מס' חש857סניף  –בנק לאומי  .ב
במקום הגב' אביבה גולן, ת.ז  038506390הנכנסת, הגב' בר ברכה חן, ת.ז 

 , שיצאה לשנת שבתון.058651100
 

 פה אחד.  – הצבעה
 

אושרה החלפת מורשיי חתימה בבית הספר היסודי "ברל   - החלטה
 פה אחד. –כצנלסון" 

: המנהלת הנכנסת, חשבון הורים -  32662/15,מס' חשבון  857סניף  –בנק לאומי  .א
, 058651100במקום הגב' אביבה גולן, ת.ז  038506390הגב' בר ברכה חן, ת.ז 
 שיצאה לשנת שבתון.

: המנהלת הנכנסת, חשבון רשות– 465379/49, מס' חשבון 857סניף  –בנק לאומי  .ב
, 058651100גב' אביבה גולן, ת.ז במקום ה 038506390הגב' בר ברכה חן, ת.ז 
 שיצאה לשנת שבתון.

אישור מועצת העיר להוספת חברים חדשים לוועד המנהל של עמותת  .4
 "קהילתיים":

 
 טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה.

 רונן אלמוג, עובד עירייה
 תמי הפטל, נציגת ציבור

 ועד המנהל עמותת "קהילתיים":
 

 חברי מועצה
 יו"ר  –ב לי ני-אור

 משנה לראש העירייה, חברת מועצה –טלי ארגמן 



 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 ויוי וולפסון, חברת המועצה

 
 עובדי עירייה

 יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 אירית אהרונסון, ראש מנהל החינוך

 אבי לוי, חשב מנהל החינוך
 רונן אלמוג, מנהל אגף חירום וביטחון

 
 נציגי ציבור

 אלדור, נציגת ציבוראירית 
 תמי הפטל, נציגת ציבור

 עופרה זכריה, נציגת ציבור
 מוטי שחר, נציג ציבור

 
 פה אחד. – הצבעה

 
 אושרה הוספת חברים חדשים לוועד המנהל של עמותת  – החלטה

 פה אחד. –  "קהילתיים"     
 

 אישור עבודה נוספת לגב' חלי סדרס, מזכירת ביה"ס גורדון. .5
 

 פה אחד. – הצבעה
 

 פת לגב' חלי סדרס, מזכירת ביה"ס אושרה עבודה נוס –החלטה 
 פה אחד. – גורדון

 
 אישור תבר"ים .6

 
 פה אחד. – הצבעה

 
 התב"רים אושרו פה אחד. – החלטה

 
 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה      ראש עיריית גבעתיים 
 

_______________      ____________ 

 סכום כולל פרטים
קרנות 
 הרשות

משרד 
 התחבורה

משרד 
 החינוך

סימון כבישים והתקני בטיחות 
2016 71,429 21,429 50,000   

רכישת מתקנים לביטחון ובטיחות 
2016 200,400 100,200   100,200 

 399,000     399,000 הנגשה פיזית בי"ס אמונים

מרכז  -3085תוספת לתב"ר 
     1,000,000 1,000,000 גן-קהילתי ספורט



 

 חיל האויר

 30,000     30,000 הנגשה אקוסטית גן דוכיפת

     600,000 600,000 תב"ר תאורה ברחובות

     600,000 600,000 תב"ר שדרוג רחובות

 529,200 50,000 2,321,629 2,300,829 סה"כ


